
 

 

Rioolrenovatie en herinrichting Hoogstraat 
Het riool in een gedeelte van de Hoogstraat is versleten en moet worden vervangen. Ook de 

asfaltverharding is van slechte kwaliteit. De belanghebbende zijn 14 maart geïnformeerd 

over de werkzaamheden. Deze tweede nieuwsbrief gaat kort in op het vervolg. 
 
 

 
 
 
 

Vervolgtraject 

Tijdens de presentatieavond kunt u aangeven 

wat u van het uitgewerkte schetsontwerp vindt. 

Het ontwerp staat niet vast, aanpassingen zijn 

mogelijk. 

 

Als de reacties tot kleine aanpassingen leiden 

dan voeren wij die door en gaat het ontwerp 

voor vaststelling naar het college van 

Burgemeester en Wethouders. Hierna informeren 

wij de Commissie over het plan.  

Bij grotere aanpassingen in het ontwerp maken 

wij eerst een nieuw ontwerp waarmee wij nog 

eerst bij u terugkomen alvorens dit naar college 

en commissie gaat 

   

 

 

Informatiebijeenkomst  

Op 14 maart jl is een informatieavond gehouden 

over de herinrichting van de Hoogstraat. Tijdens 

deze avond hebben wij toegelicht welke werk-

zaamheden er aan het riool moeten worden 

uitgevoerd. Tevens is er gesproken over de 

inrichting van de weg. Tijdens deze avond hebt u 

uw ideeën en wensen kenbaar kunnen maken. 

De meeste opmerkingen die wij hebben 

ontvangen hebben betrekking op de aanwezige 

bomen, de snelheid van het verkeer in de 

Hoogstraat, het oversteken bij het 

speelterreintje en het parkeren van auto’s. De 

reacties zijn beoordeeld en getoetst aan het 

gemeentelijk beleid. Met dit resultaat is 

vervolgens het schetsplan verder uitgewerkt. 

 

Het uitgewerkte schetsplan willen wij graag aan 

u presenteren tijdens een informatieavond. Deze 

staat gepland op donderdag 2 juni a.s. om 19.30 

en vindt plaats in De Schop aan de Lienderweg. 

Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.  

 

Tijdens de informatie-avond komen de volgende 

aspecten aan bod: 

- Terugblik bijeenkomst 14 maart jl 

- Gemeentelijk beleid 

- Uitgewerkt inrichtingsvoorstel, waarbij 

aandacht voor: 

o Bomen 

o Verkeersremmende maatregelen 

o Veiligheid bij het speelterrein 

o Parkeren 
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